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? תוכ נ י ת  ש מי ד  מהי

"ה תחלה ט ובה "– 0�5גילאי 

6�11גילאי 

)21בחינו� המיוחד עד גיל  (12�17גילאי 

. ילדי# ובני נוער בסיכו�330,000 –קהל ה יעד 

תכנית לאומ ית אחת  לכלל הילדי# ובני הנוער במצוקה 

המבוססת על הגדרה אחידה לתופ עת הילדי# והנוער 

.בסיכו�

. רשויות מקומיות54
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עקרונ ות   הפעולה של הת וכנ ית 

איזו� בי� התמודדות ע# המצב הקיי# לבי� מניעת היווצרות� של  

.תופעות חדשות

חיזוק היכולת של  השי רותי# הקיימי# בקהיל ה לתת  מענה ייחודי 

.לצרכי הילדי# ובני הנוער בסיכו�

טיפול מניעתי המ תבטא בעדיפות גבוהה לגיל  הר� ולפיתוח 

). ולא רק מטפלות(תשתיות  ק הילתיות  מונעות 

תפיסה  מק צועית המדגישה א ת הט יפול במסגרת הק הילה  במוקד 

.ורואה את מקומו הטבעי של הילד  בקרב משפחתו והוריו
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המשך עקרו נ ות  הפעולה

חיזוק יכולת הה תמודדות של ה מש פחות לצד התבססות 

.על כוחות הילד ועל הפוטנציאל הטמו� בו

הידוק הקש ר בי� רשויות מקומיות  למשרדי ממ שלה  

הממשלה  נותנ ת : בטיפול בילדי# ובנוער בסיכו�

בידי , תכניות וכלי# מקצועיי# לתכנו� ופיתוח, משאבי#

. יכולת הבחירה ואחריות הביצוע–הרשויות המקומיות  
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עקרונ ות   בדרכי  הי י שום  של  התוכ נ י ת 

.פיקוח ובקרה

.ניהול ידע ולמידה ארגונית

שותפות ואיגו# משאבי# , קידו# עבודה בי� מקצועית

.ביישוב

מדידה שיטתית והערכה תו� הצגה  שקופ ה של  

.ההת קדמות לקראת הי עדי#

.תהליכי תכנו� ויצירת מאגרי מידע
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יעדי  הת וכ נ ית 

יעדים עבור המערכתיעדים עבור קהל היעד

::::הנוערהנוערהנוערהנוער/ / / / הקטנת אחוז הילדים הקטנת אחוז הילדים הקטנת אחוז הילדים הקטנת אחוז הילדים 
החשופים להתעללות ולהזנחה פיזית 

ובריאותית

החיים בנסיבות מש פחתיות הפוג עות 

ברווחתם

' בכיתה חב"המיצנכשלים במב חני  

כישורים ,  ללא תעודה18מ גיעים לגיל 

ומיומנויות לעתיד

פעוטות הנמצאים בסיכון התפתחותי

נפ געים בתאונות בית וחצר

'מ גיעים לא מוכנים לכיתה א

מנותקים ממסגרו ת לימוד

::::הגדלה שלהגדלה שלהגדלה שלהגדלה של

היקף האיתור של ילדים במצבי סיכון

היקף הכיסוי של השירותים

מידת ההתאמה בין הצרכים למענים

בקרה והערכה, ניטור, פיתוח מערכת מידע

רמת הידע והמיומנות של אנשי המקצוע 

ביישוב

מנ גנונים קבועים לשיתוף פעולה בין 

סוכנויות קהילתיות בתחום
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ש בנו כחו תם גדל הסיכו ן להופעת , ארועים, מצ בים, תכו נו ת= גורמי סיכו ן 

.בעיה או תוצא ת ה התנהגות לא ראויה

אמא חולה בדיכאו�

בעיות קשב וריכוז

חינו� הורי# נוקשה וקיצוני

חברה שיש בה קליטת 

עלייה מרובה

א# חד הורית

 נמו�IQטמפרמנט קשה

מלחמה

שכונה שיש בה שיעור 

עבריינות גבוה

קונפליקטי# במשפחה 

ליקויי# במיומנויות חברתיות

גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון 
ברמת הפרטברמת הפרטברמת הפרטברמת הפרט

גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון 
ברמת המשפחהברמת המשפחהברמת המשפחהברמת המשפחה

גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון גורמי סיכון 
ברמת החברהברמת החברהברמת החברהברמת החברה
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הגדרה

בהשראתה  של האמנ ה ה בינלאומ ית לז כויות  ה ילד* 

  ילדי# ובנ י נוע ר בסיכו� הי נ # ילדי# ובני  נוער החי י# במצבי# ה מסכני#

וכתוצאה מ מצבי# אלו נפגעה יכולת# לממ ש  , אות# במשפחת# ובסביבת #

:את זכויו ת יה # על פי האמנה הבי נלאומ י ת לזכויו ת  היל ד בתחומי# ה אלה

בריאות והתפתחות , קיו# פיסי

השתייכות  למש פחה 

למידה ורכישת מיומ נויות

רווחה ובריאות רגשית 

השתייכות והשת תפות  חברתית

הגנה  מפ ני  אחרי# ומפני התנ הגויות מסכנות שלה# את ע צמ#
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וכעת  החלק שלכם א נש י  המקצוע

במבצע ראשו� מסוגו בעיר את# נקראי# יחד ע# אחיות 

 #"ועוסיפסיכולוגי# , גננות, מורי#, #"קבסי, טיפת חלב

. לקחת חל ק  בתהלי� המ יפוי המ מוחשב

בתהלי� זה נאספי# נתוני# על ילדי# בסיכו� הנמצאי# 

.תחת אחריותכ#
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?מה בשאלון  הממ וח שב

פרטי# על ממלא הטופס: חלק ראשו�

'טלפו� וכדו, ש# המוסד, תפקיד, ש#

פרטי# על הילד ומשפחתו: חלק שני

.'שנת עלייה וכדו, תעסוקת הורי#, שנת לידה, מי�

.שירותי# ומעני# שהילד מקבל במוסד החינוכי או ביישוב

מצבי הסיכו� בתחומי החיי# השוני#: חלק שלישי

לגבי כל מצב יש .  קטגוריות7 �שאלות על מצבי סיכו� ב

".לא ידוע"או " כ�: "לסמ� 
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בריא ו ת  ו התפתחו ת ,  קיום  פ יז י

ילד שיש חשש שאינו מקבל טיפול פיזי מתאים        
       

  לא ידוע לי שיש בעיה  כן 

כגון     (תינוק או פעוטות הסובל מבעיות רפואיות על רקע תזונה לא מתאימה •       
). חריגה מש מעותית מעקומות גדילה באופן עקבי ולאורך זמן,        אנמיה

מתלונן על , ס או לגן"ילד ובני נוער שבאופן מתמ שך לא מבי א אוכל לביה•       
.מרבים לבקש אוכל מאחרים,          רעב

          ילדים ונוער שבאופן מתמשך אינם ל בושים בהתאם לעונה או             ,תינוקות•       
).בקרב מ תבגרים" אופנתית"ושלא כתופעה ( לגודלם 

.באופן חריג ובולט, ילדים ונוער שאינם נקיים בדרך כלל,תינוקות•       

מעבר      , ילדים ונוער הסובלים  ממחלות חוזרות או תאונות רבות,תינוקות•       
.לרגיל ב גילם

. ילד שאינו ג מול מחיתולים בגיל בוגר•       



12

קיום  פ יז י  בריאו ת   והתפת חו ת     

ילד שיש חשד שה ת פתחותו  הפי ז י ת או הקוג נ יטיבי ת            

ללא סיבה אורגני ת ידועה , אינה  תק י נה 
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

חורג מעקומו ת  (תינוק שהתפתח ות ו הפיז ית א ינה ת ואמ ת את גיל ו •       

).לא על רקע אורגני(באופן עקבי  ולאורך זמן )         הגדילה

אלא רק אוכל מבקבוק  , לא לועס(תי נ וק או  פעוט המראה בעיו ת אכ ילה •       

או מרבה לאכול ולשתו ת לא   ,נמנע ומסרב לאכול,        בגיל שאינ ו מתא ים לכך

).       מתוך רעב

פעוט או י לד צעיר שמיומ נו י ו תי ו המוטורי ות  והשפתי ות  נ מוכ ו ת באופ ן  •       

.         בולט יחסית למצ ופה לגילו
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השתי יכו ת  למשפחה                    

ילד הסובל מהשגחה לא מ תא ימה            
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

פעוט או ילד שלעתים קרובות אין עבורו סידור חליפי של  •       

נמצא אצל , נשכח בגן: למשל: בהתאם לגיל(      מבוגר משגיח 

אחות / מושאר עם אח,       מבוגרים רבים באופן בלתי קבוע

נמצא שעות רבות ללא ,       שאינם יכולים להיות אחראים לו

).       השגחה

ילדים ובני נוער המשוטטים שעות רבות בחוץ ללא , פעוטות•       

. בהתאם לגילשלא , השג חה
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השתי יכו ת  למשפחה

ילד שיש בעיות  קשו ת בקשר בי נו  לבי� הוריו             
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

י לדים ונ וער שיש לגביהם חשד לקיום מצבי ם  של נתק או דחי יה מצד ,פעוטות•        

:  הוריהם

ההורים לא מוכנ ים לבוא לבית ספר כאשר  ,        אומר שלהורים לא אכפת מהם

ההורים מביע ים  , ההורים לא מביעים דאגה לילד,         יש בעיה ונדרשים לכך

.        ציפיו ת ש ליליו ת לגבי הילד וכדומה

או בינם  (י לדים ונ וער שהוריו מערבים או תם במריבו ת שונ ו ת בי נ יהם , פעוטות•       

או שקיים  חשש  ,במידה הפוגעת קשות בתפק וד הילד, )לבין מבוג רים אחרים

.        להמשך תפקודו  והתפתח ות ו התקי נ ים של הילד עקב מצבים אלה
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השתי יכו ת  למשפחה

ילדי # ונוער שהור יה#  מת קש י # לתת לה# ה עשרה בה תא# , פעוטות

) 'וכולהקריא סיפור , לא יודעי# אי� לשחק אית#: כגו�( לגיל# 

 ולסייע לה# בהת מודדו ת ע# המטלות  ה לימודי ות            

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

פעוט או ילד שלהורי ו קו ש י רצינ י לה תמ ודד ע# התנה גותו ולהצ יב 

 לו גבולות

 

  לא ידוע לי ש יש בעי ה  כ�
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השתי יכו ת  למשפחה

ילדי # ונוער שהור יה#  מת קש י # לתת לה# ה עשרה בה תא# , פעוטות

) 'וכולהקריא סיפור , לא יודעי# אי� לשחק אית#: כגו�( לגיל# 

 ולסייע לה# בהת מודדו ת ע# המטלות  ה לימודי ות            

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

פעוט או ילד שלהורי ו קו ש י רצינ י לה תמ ודד ע# התנה גותו ולהצ יב 

 לו גבולות

 

  לא ידוע לי ש יש בעי ה  כ�
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השתי יכו ת  למשפחה

 ילד שהור יו מ תק ש י# לדאוג לקבלת שירו תי#  הנחוצי#  עבורו

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

אי נ ם נלקחים לבדיקות  , י לדים ונ וער שאינם מקבלים חי סונ ים בזמ ן,פעוטות•        

כ ולל בדיקו ת התפתח ו ת (למרות שמוזמנים , שרוב הילדים מגיע ים אלי הן

ילדי ם עם , שמיעה לא מטופלים לאורך זמן/ יש חשד שסובלים מקשי י ראיה

).מחלות כרונ י ו ת או מ ומ ים   שאינם מקבלי ם את הטיפול הדרוש

       

או ,  י לדים ונ וער שהוריהם אינם נמ צ אים בקשר עם מערכת החינוך, פעוטות•       

א ו שיש קושי לי צ ו ר עימם קשר לגבי  , אינם מג י עים לפגישו ת כ שמוזמנ ים

. הילדים 

לא  :  כגון, ההורים אינם  נענ ים להנחי ות א נשי מקצ וע הנוגעו ת לטיפול הילד•       

לא באים בעצמם,        מביאים את הילד לטיפול נפשי במקרה הצורך

.טיפול בקשר לילד/לקבלת הדרכה        
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השתי יכו ת  למשפחה

סובלי# ממוגבלות נפ ש י ת או ) אחד או שניה #(ילד שהור יו 

     שכלית 
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן  

או מעורבי# ,  סובלי# מהת מכרוי ות) אחד או שניה #(ילד שהור יו 

בעבריינו ת או בהת נהגו ת לא נורמט יבי ת אחרת 

 

  לא ידוע לי ש יש בעי ה  כ�
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למידה  ור כיש ת  מי ו מנ ו ת 

 ילד שנ מצא במסגרת חינ וכית א� נעדר לעתי# קרובו ת 

       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן  

   

, ילדים ונוער שאינם מבקרים באופן סדיר במסגרת החינוכית•        

.מרבים להיעדר

       

מגיעים (ילדים ונוער שמאחרים בשעות רבות באופן קבוע •       

).'בצהרים וכד
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למידה  ור כיש ת  מי ו מנ ו ת 

לא מקבלי# ,  בג� יו ת ר מהמ קובל/ילדי# ונוער  המפריע י# בכית ה 

אינ# , )לעיתי#  ק רובות או תמ י ד(הג ננ ות /את סמכות  המור י#
הגנ נות ו מ ת עלמי# מ הור אותי ה# /מת י יחסי# לדרישו ת ה מור י #

     
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן  
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למידה  ור כיש ת  מי ו מנ ו ת 

            ילד  שאינו מעורב בלמידה
        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

ילד שאינו מעורב כלל או מעורב באופן חלקי או בלתי רציף •        

. בכיתה/        בנעשה בגן

.ילד המתקשה באופן ניכר בריכוז או בתשומת לב•       

אינם (ילדים ונוער שאינם עומדים במטלות באופן רציף וחריג        * 

).                אינם מביאים ציוד לימודי וכדומה, מכינים שיעורי בית
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למידה  ור כיש ת  מי ו מנ ו ת 

 ילד שהיש ג יו הלימודיי# נמוכי# במידה מש מ עותית 

מהמצופה ל גילו
        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 
   

נמוכה באופן משמעותי ' ילד צעיר שרמת מוכנותו לכתה א•        

.       מהמצופה

שהישגיהם ושליטתם )  תקינהאינטיליגנציהבעלי (ילדים ונוער •       

נמוכים באופן ) חשבון,עברית(במיומנויות לימודיות בסיסיות 

 כיתה /מרמת הגן)פיגור של כשנתיים או יותר(משמעותי 

.ומהמצופה לגילם

ילדים ונוער שנכשלים באופן קבוע ומתמשך במספר מקצועות      *. 

.לימוד

        



23

 ג יר סה לגיל  הרך -רו וחה  ובריאו ת  ר גש י ת 

         ילד המפ גי� התנה גויות  המעידות על קשיי# רג שיי#

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

הוריו מדווחים שאינו , בכי רב או אי שקט(תינוק או פעוט המגלה התנהגויות חריגות •        

או מראה אפ אטיות  , או שישן שעות רבות במשך  היום באופן חריג  לגילו,          ישן כלל בלילה

משנה את מ צב רוחו  , נצמד  למבוגרים רוב הזמן, מתלונן על כאבים,          בשעות העירות שלו

).משתדל לרצות את המבוגרים בהתנ הגותו,         ללא סיבה הנראית לעין

מפגין מצ ב רוח רע : תינוק שמפ גין לעיתים קרובות סימפטומים רגשיים בעיתיים•       

נראה עצוב או מדוכא בדרך  ; נוטה להתפרצויות זעם או בכי קשות; או עצבנות/או כעס ו/        ו

.מדווח על קשיים להירדם;         כלל

נ צמד  (מגיב ב פח ד באו פן קיצוני או בלתי מותאם למצב , תינוק או ילד שנראה מ פוחד •       

).מתכווץ כשנוגעים בו,  מת חבא,         למבוגרים כשנכנסים זרים

ילד צעיר שבמשח קיו מתגלים תכנים , ילד המבטא חרדות ופח דים מעבר למקובל•       

.        המצביעים על פחדים

שאינו מא מין ביכולתו לעשות דברים , )נחות, חסר ערך" (שווה הרבה"ילד שאומר ים שאינו •       

ילד  , שאינו מביע ציפיות חיוביות לעתידו, )חוסר אמון במסוגל ות האישית שלו(        ולהצליח 

.באופן קיצוני,         צעיר הנמנע מהתנסויות רגילות לגילו

. ילד שחזר להרטיב לאחר תקופה ארוכה של ג מילה•       
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גרסה ל בתי  ספר -רו וחה  ובריאו ת  ר גש י ת 

 ילד המפ גי� התנה גויות  המעידות על קשיי# רג שיי#
        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

מפגינים מצב : ילדים ובני נוער שמפגינים לעיתים קרובות סימפטומים רג שיים בעיתיים•       

 נראים עצובים או ; נוטים להתפרצויות זעם או בכי קשות;או עצבנות/או כעס ו/רוח רע ו

. מדווחים על קשיים להירדם;מדוכאים ב דרך כלל

מגיבים בפח ד באופן קיצוני או בלתי מותאם למצב  , ילדים ובני נוער שנראים מפ וחדים•       

). מתכווצים כשנוגעים בהם, מתחב א ים, נצ מדים למבו גרים כשנכנסים זרים(

ילדים צעירים שבמש חקיהם , ילדים ובני נוער המבטאים חרדות ופחדים מעבר למקובל•       

.מת גלים תכנים  המצביעים על פחדים

שאינם                     , )נחותים, חסרי ערך" (שווים הרבה"ילדים ובני נוער שאומרים שאינם •       

שאינם , )ח וסר אמון במסוגל ות האישית שלהם( מאמינים ביכולתם לעשות דברים ולהצליח 

ילדים צעירים הנמנעים , )'וכולא מא מינים שיסיימו ללמוד (מ ביעים ציפיות חיוביות לעתידם 

.מהתנסויות רגילות לגילם באופן קיצוני
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השתי יכו ת   והשתלבו ת  חברת י ת 

ילד המ תק ש ה בהסתגלו ת ויציר ת ק שר ע# אחרי# 

        

    לא ידוע לי שיש בעיה כן 

לא יוצרים         , לא מתחברים לבני גילם, ילדים ונוער מסתגרים,פעוטות•        

ילדים צעירים שאף לא נענים לניסיונות ליצור עמם , קשר עם מבוגרים

. קשר

ר ילדים ונוער המדווחים על מצבים קיצוניים של בדידות וניכור ועל היעד•       

.        עיסוקים משמעותיים בשעות הפנאי

ילדים הסובלים לעיתים קרובות מהתעללויות והצקות פיזיות או  •       

.       מילוליות מצד ילדים אחרים

או סבלו מחרם חברתי  , ילדים ונוער הדחויים מבחינה חברתית לאורך זמן•       

.בכיתה/        בגן

עולים חדשים המתקשים להסתגל ולהשתלב תרבותית וחברתית באופן • 

קיצוני ולאורך זמן
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השתי יכו ת   והשתלבו ת  חברת י ת 

ילד המפג י�  הת נ הגוי ות  תו קפנ יו ת  

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

ילדים ונוער שנוהגים באלימות או תוקפנות מעבר ,פעוטות•        

משתמש באלימות מילולית , מסתבכים במריבות,למקובל

.מטריד ומציק לילדים אחרים,מעבר למקובל

ילדים ונוער שנוהגים בתוקפנות פיזית או מילולית קשה •       

כולל כלפי (כלפי הוריהם או מבוגרים אחראים אחרים 

).צוות בית הספר/מורים
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הגנה מפ נ י  אחרי ם 

ילד החשו- להת נ הגוי ות  מ סכנות במ שפ חה 

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

. בין ההורים/ילדים החשופים לאלימות במשפחה•        

ילדים החשופים בסביבתם הקרובה לפעילויות בלתי •       

.התנהגות מינית בלתי הולמת וכדומה, חוקיות
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הגנה מפ נ י  אחרי ם 

או , או נאנס, עובר התעללות מי נ ית /ילד שיש חשד  או ידוע שעבר

אח או , על ידי הורה (במסגרת ה מ שפחההי ה ק ורב� למעשי# מגו נ י# 

      )ב� משפחה אחר
       

  לא ידוע לי שיש בעיה כן  

, או נאנס, עובר התעללות מי נ ית /ילד שיש חשד  או ידוע שעבר

 על ידי אד# מחו. למשפחההי ה ק ורב� למעשי# מגו נ י# 

 

  לא ידוע לי ש יש בעי ה  כ�
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הגנה מפ נ י  אחרי ם 

ילד שידוע או יש חשד שחשו- להתעללות פי זי ת במס גרת  

        המ שפחה או בסביבתו ה קרובה 

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

כולל ילדים ובני נוער המראים סימנים חיצוניים של התעללות •        

ילדים המדווחים , )או שריטות לא מוסברות, חבלות, מכות(

נעילה בחדר או , כגון מניעת מזון, על ענישה חריגה

).בשירותים 
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הגנה מפ נ י  התנהג וי ות  ס יכ ו ן 

סיכו� ופגיע ה עצמית 

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 
   

מטפסים על ( ילדים צעירים המגלים התנהגויות מסתכנות באופן מת משך וחריג •        

).רצים לכביש, נוגעים במכשירי חש מל, מקומות גבוהים

,ברחוב( בני נוער שבורחים מהבית לעיתים קרובות או ישנים במקומות מסוכנים • 

).  במבנים נטושים וכדומה

.בולמיהאנורקסיה או ,  ובני נוער המגלים הפרעות אכילהילדים•  

. ילדים ובני נוער המנסים לפגוע בעצמם או שביצעו ניסיונות אובדניים •
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הגנה מפ נ י  התנהג וי ות  ס יכ ו ן 

לא נורמט יביו ת  / הת נ הגוי ות ל א חוקיות

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

   

).חבלה ברכוש, גניבה(ילדים ובני נוער שעוסקים בפעילות בלתי חוקית •        

.   ילדים ובני נוער המתחברים  לגורמים עבריינים או קבוצות עברייניות• 

. ובני נוער שנוהגים להמר או לבקר במ ועדוני הימוריםילדים•  
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הגנה מפ נ י  התנהג וי ות  ס יכ ו ן 

ילדי# ובנ י נוע ר המגלי# סי מנ י# של ש ימ וש באלכוהול או 

. בסמי#

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 

ילדי# ובנ י נוע ר המגלי# ה ת נהגו ת מ י ני ת  לא תקינ ה או לא 

קשר י# ע# בני ז וג , הפלות חוזרו ת , הריו נו ת: מתאי מ ה לגיל#

ילדי # ובני  , יחסי מ י�  בכס- או טובות ה נאה, מבוגרי# בהר בה

. 'וכונוער שביצעו  פגיעה מ י ני ת  

        

  לא ידוע לי שיש בעיה כן 
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סל מענ ים   ייש וב י 

 תכניו ת למס גרות שה י יה ל גיל הר�8

 תכניות לה ורי41#

'  תכניות לי לדי ג� ולקראת כית ה א11

 תכניות  הכ שרה לאנש י מקצוע 12

ס יסו די" תכניו ת למס גרות שה י יה ל גיל בי9

 ילדי# בגיל היסודי– תכניו ת למר כזי ה ורי#  3

העשרה ו תגבור לימודי  לתלמידי ב ית  ספר יסודי ,  תכניות ט י פול10

 תכניות למ סגרות שה י יה  ומרכזי# לנוע ר21

 תכניות ו ק בוצות טיפול לנוער31

 תכניות  תג בור לנוער21

ל לבני נ וער"פ נאי וה כנה לצה,  תכניות  הע שרה17

 תכניו ת תע סוקה לבנ י נו ער8

 תכניו ת במ סגרת בית הס פר9



34

יחד נצליח במשימה יחד נצליח במשימה יחד נצליח במשימה יחד נצליח במשימה 
!!!!הלאומית הלאומית הלאומית הלאומית 

יפעת בית�

שבע�מנהלת  תכנית שמ יד באר

050�8787231


